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3, 2, 1 ...  
START!

Het onbemande transportsysteem 
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INTERN  
TRANSPORT   
IN HET GOEDE 
SPOOR 
HOUDEN!
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TOEPASSING

METEEN OVERTUIGD
 +  De LEO Locative is snel operationeel.  
Hij vraagt slechts een beperkte  
interventie van de gebruiker.  
Dit volgens het Plug & Work principe.

 +  … is flexibel. De navigatie en de  
acties kunnen snel en eenvoudig  
zonder hulp van derden ingesteld  
worden.

 + … Het te volgen parcours kan op een 
gemakkelijke manier verlengd worden  
om bijvoorbeeld extra ophaal- en 
afzetstations toe te voegen.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE TRANSPORTOPLOSSING

GEBRUIKSVRIENDELIJK
 + LEO Locative is een echte  
spoorzoeker, hij volgt gedefinieerde 
kleuren van volglijnen die  
contrasteren met de omgeving.

 + … onderweg leest hij zijn commando's af 
via een vloersticker die hij op zijn spoor 
tegenkomt.

 + … hij haalt zijn lading op en brengt  
het naar het volgende wisselstation.

SIMPELWEG BRILJANT!
 + De LEO Locative is een onbemand voertuig  
op batterijen dat ontworpen is voor het  
transport van bakken en dozen tot een  
afmeting van 600 x 400 mm (L x B) met een  
maximum gewicht van 20 kg.

 + ... verbindt werkstations ideaal - zowel in  
de logistiek als op alle andere plaatsen  
waar je goederen wilt verplaatsen.

 + ... heeft geen centrale computersturing of 
wifiverbinding nodig.  
Je kunt de LEO Locative overal onafhankelijk 
inzetten. Wanneer? Meteen.
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PARCOURS

HOE WERKT LEO LOCATIVE
ONMIDDELLIJK AAN HET WERK – HOGE AUTONOMIE BATTERIJ

Jij bepaalt de route van LEO Locative. Met deze tekening tonen we een voorbeeld.  
Leg de LEO Locative route aan met behulp van vloertape. Met 2D-barcode vloerstickers naast het spoor  

bepaal je stopplaatsen, ophaal- en afzetplaatsen. Heerlijk eenvoudig.

Laadoppervlak  
Ideaal voor transport-

bakken met de afmeting 
600 x 400 mm en  

400 x 300 mm.

Pick-up station  
LEO haalt zijn 

lading op.
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PARCOURS

Twin station  
LEO zet een 
lading neer en 
neemt meteen 
een lading mee.

Demonstratievideo 
Bekijk onze video voor meer info 
over LEO Locative: www.leo-locative.
com/vid-system

Drop-off station 
LEO zet bakken of 

dozen af.

Werkstation 1

Werkstation 2

Productie
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STARTER KITS

LEO KIT 1 »STARTER«
Laat je goederen van de ene naar de andere werkplek brengen door LEO zonder zelf te 

moeten lopen! Bespaar op tijd en verzet meer werk. Het opzetten en het verwijderen van 
de transportbak op LEO zijn platform wordt handmatig uitgevoerd. De combinatie van 

verschillende Pick-up & drop-off stations kunnen altijd worden uitgebreid. 

LEO KIT 1 INHOUD

 + 1 LEO Locative voertuig inclusief batterij 
 

 + 1 LEO Locative accessoires set met:
 · 1 lader
 · Route set # 1:  
1 vloertape “flex” (260 m) in rood, groen, blauw en een vloertape “robust” (25 m) in blauw.

 · 65 routecodes (2D-barcode stickers) voor routes zonder wisselstation
 · 1 service kabel voor software updates
 · 1 adapterset met internationale stekkers 
 · 1 spoorsjabloon - vergemakkelijkt het kleven van de routetape bij bochten 

Nu online beschikbaar op www.leo-locative.com/starter-1
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STARTER KITS

LEO KIT 2 »PICK-UP EN DROP-OFF STATIONS«
Laat je goederen van de ene naar de andere werkplek brengen door LEO zonder zelf te moeten lopen! Het aan-

brengen en het verwijderen van de transportbak op LEO zijn platform wordt handmatig uitgevoerd.  
Geleverd met 2 stations.

LEO KIT 2 INHOUD

 + 1 LEO Locative voertuig inclusief batterij
 + 1 drop-off station
 + 1 pick-up station
 + 1 LEO Locative accessoires set met:

 · 1 lader
 · Route set # 2: 
1 vloertape “flex” (260 m) in rood, groen, blauw en een vloertape “robust” (25 m) in blauw.

 · 112 routecodes (2D-barcode sticker) voor routes met wisselstation
 · 1 service kabel voor software updates
 · 1 adapter set met internationale stekkers
 · 1 spoorsjabloon - vergemakkelijkt het kleven van de routetape bij bochten

Nu online beschikbaar op www.leo-locative.com/starter-2
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STARTER KITS

LEO KIT 3 »DUBBEL STATION«
Maak een gesloten circuit!  Lege transportbakken brengt Leo weer terug.  

Geleverd met 2 dubbel stations.

LEO KIT 3 INHOUD

 + 1 LEO Locative voertuig inclusief batterij
 + 2 twin stations
 + 1 LEO Locative accessoires set met:

 · 1 lader
 · Route set 2: 
1 vloertape “flex” (260 m) in rood, groen, blauw en een vloertape “robust” (25 m) in blauw.

 · 112 routecodes (2D-barcode sticker) voor routes met wisselstation
 · 1 service kabel voor software updates
 · 1 adapter set met internationale stekkers
 · 1 spoorsjabloon - vergemakkelijkt het kleven van de routetape bij bochten

Nu online beschikbaar op www.leo-locative.com/starter-3
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SPOOR  
KLEVEN, 
ROUTECODES 
PLAATSEN –  
EN START!
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PRODUCTINFORMATIE

TECHNISCHE GEGEVENS 

LEO TRANSPORTER

Afmetingen (B × L × H) 500 × 830 × 921 mm
Gewicht inclusief batterij 42 kg
Maximale snelheid 0,7 m / s
Minimale snelheid 0,4 m / s
Voltage  24 V
DC kracht  40 V
IP Code  21 IP
Geluidsterkte < 60 db

LEO BATTERIJLADER 

Afmetingen (B × L × H) 120 × 190 × 70 mm
Primaire spanning  230 V / AC 50 Hz 
Laadstroom  4 A
Beschermingsklasse  III

LEO BATTERIJ 

Afmetingen (B × L × H) 370 × 80 × 225 mm
Gewicht  14 kg
Capaciteit 20 Ah
Looptijd (met volle batterij) 8 – 12 h
Diensturen  6 – 8 h

LADING 

Maximale afmetingen (B × L × H) 600 × 400 × 400 mm
Minimale afmetingen (B × L × H) 250 × 150 × 50 mm
Maximale draagcapaciteit 20 kg
Kunststof transportbakken  Ja
Karton transportdozen  van goede kwaliteit

ROUTEPLANNING DATA 

Routebreedte (rechte route)  550 mm 
Minimumbreedte voor route  1.000 – 1.100 mm 
Radius van routebocht 700 mm
Radius omvang (binnen/buiten) 1.150 / 400 mm 
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PRODUCTINFORMATIE

SYSTEEM PERFORMANTIE 

Maximum aantal LEO Locative voertuigen 0,2 voertuigen/lopende routemeter
Maximale doorvoersnelheid 350 ladingen/uur 

WISSELSTATION 

Afmeting van een enkel station (B × L × H) 710 × 740 × 850 mm 
Afmeting van een dubbel station (B × L × H) 710 × 1.540 × 850 mm 
Gewicht van een enkel station 60 kg
Gewicht van een dubbel station 120 kg
Spanning 24 V
Performantie  5 W

STATIONACCESSOIRES 

Orderverzameltafel (B × L × H) 750 × 400 × 620 mm onderzijde
Drop-off bufferlaan 1.200 mm lang (B × L × H)  650 × 1.200 × 920 mm
Pick-up bufferlaan 1.200 mm lang (B × L × H)  650 × 1.200 × 780 mm
Drop-off bufferlaan 2.400 mm lang (B × L × H) 650 × 2.400 × 1.000 mm
Pick-up bufferlaan 2.400 mm lang (B × L × H) 650 × 2.400 × 710 mm

OPERATIONELE BENODIGDHEDEN 

Maximumhelling van de vloer 2 %
Vloerkleur Geen vereiste
Temperatuur  +5° tot +45° C
Maximum luchtvochtigheidsgraad geen condensatie
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LEO LOCATIVE – DE AUTOMATISCHE 
TRANSPORTFUNCTIE VAN BITO.  
ALTIJD OP HET GOEDE SPOOR! 

BITO SYSTEMS NV

Hoofdkantoor België:  Kantoor Nederland: 
Boomsesteenweg 97  Bredaseweg 185 
B-2630 Aartselaar   NL-4872 LA Etten-Leur 
Tel.: 03 870 99 00   Tel.: 030 711 30 90 
Fax: 03 870 99 01   Fax: 030 711 30 91 
info.BE-NL@bito.com  info.BE-NL@bito.com 
www.bito.com   www.bito.com


